
زمین خواری در بستر رودخانه بشار یاسوج:

فردای تاریک کهگیلویه و بویراحمد با مرگ قریب الوقوع »بشار«

اعالم آمادگی ۱۱۰ شرکت اروپایی برای تعامل نفتی با ایران

4انرژی

 وزیر نفت در جمع خبرنگاران:

آمریکا برای کاهش قیمت نفت، تحریم ها را بردارد

 وزیر نفت با بیان این که ترامپ فکر می کند که با گردن کلفتی می تواند 
قیمت نفت را کاهش دهد، گفت: اگر آمریکا تحریم ها را بردارد، قیمت 

کاهش یافته و بازار از حالت بی تعادلی فعلی خارج می شود.
به گزارش خبرنگار اقصادی ایرنا، بیژن زنگنه روز سه شنبه در حاشیه چهارمین 
کنگره نفت و نیرو در جمع خبرنگاران افزود: »بی ثباتی بازار نفت توسط آمریکا بر 
بازار تحمیل شده است، آمریکا یک سوزن به خود زده، مشکل ایجاد کرده و آخ آخ 

می کند بعد می گوید بیایید مشکل من را حل کنید.«
از نظر  بازار نفت فعال درست نمی شود؛  وزیر نفت تاکید کرد: شرایط فعلی 

کارشناسان بازار دچار گرفتاری کمبود عرضه شده است.
وی اضافه کرد: کمبود عرضه با حرف درست نمی شود؛ هیچ کشوری توان تولید 
بیشتر را ندارد. عربستان نیز اکنون در حال برداشت از ذخایر نفتی خود است که 
معلوم نیست تا چه زمانی بتواند به آن ادامه دهد. البته به تازگی نیز با آمریکا بر سر 

موضوع »خاشقجی« اختالف پیدا کرده و همدیگر را تهدید کرده اند.
به گزارش ایرنا، »جمال خاشقچی« روزنامه نگار ناراضی سعودی، از نویسندگان 
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست بود که هفته گذشته پس از مراجعه به کنسولگری 
عربستان در استانبول برای انجام امور اداری ازدواجش، ناپدید شد؛ پرونده ربوده 
شدن و قتل احتمالی این روزنامه نگار به اختالف نظر جدید میان واشنگتن و ریاض 
تبدیل شده است؛ دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا شنبه گذشته اعالم کرد که 
در صورت اثبات دخالت عربستان در ربوده شدن و قتل خاشقچی، ریاض به شدت 

تنبیه خواهد شد.
وزیر نفت با بیان اینکه کمبود عرضه با حرف، شعار و دعوا حل نخواهد شد، گفت: 
بازار اکنون به شدت نگران است و کشورهای تولیدکننده نفت در حال تحریم شدن 

هستند.
وی درباره مدیریت سوخت نیز گفت: مدیریت سوخت امر پیچیده ای است که 
یکی از روش های آن سهمیه بندی است؛ البته سهمیه بندی فواید و مشکالتی دارد.
وزیر نفت ادامه داد: دولت در حال بررسی این مساله است که باید صبر کرد تا 

چه می شود.
زنگنه درباره قاچاق بنزین نیز گفت: قاچاق بنزین تا زمانی که بین قیمت داخل 

کشور با نواحی مرزی اختلف وجود دارد ادامه می یابد.
به گزارش ایرنا، چهارمین کنگره نفت و نیرو امروز در مرکز همایش های صدا و 

سیما برپاست.

 تولید سالیانه گاز شیرین به 23۰ میلیارد مترمکعب 
افزایش یافت

 میزان ورود سالیانه گاز شیرین به شبکه انتقال گاز تا پارسال 214 میلیارد 
مترمکعب بود که امسال این میزان به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و 

توسعه گاز، به 230 میلیارد مترمکعب رسیده است.
به گزارش چهارشنبه تارنمای وزارت نفت، »حسن منتظر تربتی« در نشست 
تخصصی »دورنمای تولید و مصرف گاز و ارتباط آن با شدت مصرف انرژی« افزود: 
ورود سالیانه گاز شیرین به شبکه انتقال گاز تا سال 1400 باید به 340 میلیارد 

مترمکعب افزایش یابد.
به گزارش ایرنا، گاز شیرین محصول یکی از اولین مراحل تصفیه پاالیشگاهی برای 
حذف گازهای اسیدی )ترش( است. گاز ترش خورندگی باالیی دارد و سمی و کم 

کیفیت است و باید فرایند شیرین سازی را طی کند.
 عرضه یک میلیارد مترمکعبی گاز در افق 1400

منتظر تربتی همچنین میزان تولید گاز غنی را 250 میلیارد مترمکعب در سال 
اعالم کرد و گفت: این رقم تا سال 1400 باید به 363 میلیارد مترمکعب برسد.

به گفته وی، 70 درصد سبد انرژی کشور مربوط به گاز و بخش زیادی از مصرف 
به بخش های خانگی و تجاری مربوط است و تا 30 درصد امکان کاهش مصرف انرژی 

در این بخش ها وجود دارد.
وی عرضه یک میلیارد مترمکعبی گاز در افق 1400 را از دیگر اهداف شرکت ملی 
گاز اعالم و تصریح کرد: کشش مصرف گاز بخش خانگی در سال های آینده به 18 

میلیارد مترمکعب و در بخش نیروگاهی به 18 میلیارد مترمکعب می رسد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز، کشش تقاضا در افق 1400 را 416 
میلیارد مترمکعب عنوان کرد و ادامه داد: میزان تزریق گاز به مخازن نفتی، صادرات، 
مصرف صنایع عمده، مصرف نیروگاهی، مصرف بخش های خانگی، تجاری و صنایع 

غیرعمده و مصرف گاز در واحدهای عملیاتی تا سال 1400 افزایش می یابد.
وی افزود: پاکستان، کویت، عمان، ترکیه، ارمنستان، نخجوان، عراق، افغانستان و 
اقلیم کردستان و نیز تبدیل گاز به برق صادراتی از اهداف بخش صادرات گاز ایران 

در افق 1400 است.
منتظر تربتی یادآوری کرد: مجلس شورای اسالمی در سال  1393 بند )ق( تبصره 
2 قانون بودجه را تصویب کرد که بر اساس آن بدون پول دولت می توانیم طرح های 
توسعه ای بخش گاز کشور را پیش ببریم اما در بخش نیروگاهی هنوز از این مصوبه به 

اندازه کافی استفاده نشده است.
به گزارش ایرنا، توسعه و راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی، زمینه افزایش تولید 

گاز کشور را فراهم کرد.
افزایش تولید گاز، عالوه بر تامین کامل مصرف در فصل زمستان، باعث افزایش 

صادرات نیز شده است.
اکنون ترکیه و عراق به عنوان بزرگ ترین خریداران گاز ایران به شمار می روند.

 عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:اخبار

بنزین دونرخی در دستور کار نیست
به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، در 
حال حاضر تنها بازگشت کارت سوخت در این کمیسیون 
مطرح شده و افزایش قیمت و یا دو نرخی شدن قیمت 

بنزین در دستور کار قرار ندارد.
هم زمان با یازدهمین سال اجرای سهمیه بندی بنزین در ایران، 
بحث احیای کارت سوخت دوباره مطرح شده است. البته این بار 
استفاده از کارت سوخت نه به بهانه اجرای طرح تحول اقتصادی 
و واقعی کردن یارانه ها، بلکه به منظور صرفه  جویی در مصرف 

بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت انجام می شود.
تأثیر تورم ساالنه بر کاهش قیمت واقعی بنزین

با این حال همگان بر مؤثر بودن کارت سوخت در کاهش 
مصرف و کاهش قاچاق سوخت هم نظر نیستند، زیرا تجربه 
قبلی نیز نشان داده که اگرچه در یکی دو سال اول اجرای 
سال های  اما  کرد،  پیدا  کاهش  مصرف  بنزین،  سهمیه   بندی 
بعد شدت مصرف بنزین دوباره به شکل سابق ادامه دار بود. 
مهم ترین دلیل این امر را نیز باید در تورم جستجو کرد، زیرا 
به واسطه تورم ساالنه، به مرور زمان قیمت بنزین در مقایسه 
با دستمزد کاهش پیدا می کند و حتی به پایین تر از قیمت 

قبلی می رسد.
افزایش قیمت دالر نیز در این امر بی تأثیر نیست. از ابتدای 
اجرای طرح تحول اقتصادی قرار بود به تدریج قیمت بنزین به 
با کاهش قیمت نفت  قیمت فوب خلیج فارس نزدیک شود. 
و همچنین افزایش قیمت بنزین به هزار تومان در ایران، این 
قیمت ها به یکدیگر نزدیک شد. به همین دلیل در سال 94، 
سهمیه بندی بی اثر شد و کارت سوخت کارایی خود را از دست 

داد.
بازار جذاب و پر سود قاچاق بنزین

اما به دنبال افزایش قیمت نفت و همچنین افزایش قیمت 
دالر در ایران، فاصله قیمتی بنزین در داخل و خارج کشور زیاد 
شد و زمینه را برای افزایش قاچاق سوخت فراهم کرد. در همین 
رابطه، وزیر نفت با کنایه اعالم کرد که اوضاع قاچاق سوخت 
عالی است. یک مقایسه آماری نیز نشان از آن دارد که قیمت 
بنزین با احتساب دالر آزاد در ترکیه هم اکنون حدود 19 هزار و 
300 تومان در هر لیتر است. قیمت بنزین در افغانستان حدود 
12 هزار و 400 تومان و در پاکستان حدود 12 هزار و 700 
تومان است و این در حالی است که بنزین در ایران لیتری هزار 
تومان به فروش می رسد. بنابراین، می تواند جذابیت باالیی را 

برای قاچاقچیان ایجاد کند.

مصرف داخلی نیز افزایش چشمگیری داشته و هر روز بیش 
از 90 میلیون لیتر بنزین در باک خودروها می سوزد. این عوامل 
دست به دست هم داده تا احتماال کارت سوخت به پمپ بنزین ها 
بازگردد و حتی احتمال دونرخی شدن دوباره بنزین نیز به گوش 

برسد.
پیشگیری از قاچاق بنزین با احیای کارت سوخت

با این حال، دبیردوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با ایرناپالس، می گوید تنها تصمیمی که کمیسیون 
انرژی مجلس درباره سوخت گرفته، احیای کارت سوخت است 

و بحث دونرخی شدن تاکنون مطرح نبوده است.
کوروش کرم پور حقیقی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد قیمت بنزین تغییر کند، 
باید به عنوان طرح و یا الیحه در اختیار کمیسیون قرار گیرد و 

بعد از آن رسماً اظهارنظر می کنیم، گفت: تاکنون در این مورد 
درخواستی نشده و اگر دولت بخواهد بنزین را دونرخی کند باید 

در قالب اصالحیه بودجه آن را به مجلس ارائه دهد.
روش های  از  یکی  سوخت  کارت  احیای  اینکه  بیان  با  وی 
پیشگیری از قاچاق سوخت است، افزود: همچنین کارت سوخت 
یکی از روش های مدیریت مصرف و صرفه جویی است. اگرچه 
برخی کارشناسان معتقدند تاثیرگذار است و برخی کارشناسان 
معتقدند هیچ تأثیری ندارد، اما وجود کارت سوخت هیچ ضرری 

نخواهد داشت.
جامعه پذیرای افزایش قیمت سوخت نیست

نظر  به  توجه  با  تصمیم  این  اساس  بر  داد:  ادامه  کرم پور 
اساس  بر  و  کارشناسی، سهمیه هر خودرو مشخص می شود 
تعداد خودروهایی که در هر استان و منطقه و شهری وجود دارد، 

سوخت آن تعداد خودرو و کارت سوخت تأمین خواهد شد.
انرژی  آنچه در کمیسیون  تأکید کرد: در حال حاضر،  وی 
مجلس شورای اسالمی مطرح شده، احیای کارت سوخت و عدم 
موافقت با افزایش قیمت سوخت است. درواقع این مرحله تنها 
شامل بازگشت کارت سوخت می شود، اما در آینده بر اساس 
شرایط کشور تصمیماتی گرفته خواهد شد و امیدوارم نیازی 
نداشته باشیم تغییری در قیمت های سوخت بدهیم، زیرا در 

شرایط فعلی جامعه، پذیرای تغییرات قیمتی نیست.
نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: اکنون شرایط مناسبی 
نیست که در نیازمندی های مردم و به ویژه در کاالهای اساسی 

افزایش قیمت از سوی دولت داشته باشیم.
وی ادامه داد: تا پایان سال کمیسیون انرژی مجلس برنامه ای 

برای افزایش قیمت بنزین ندارد.

 ازبکستان ساخت نیروگاه اتمی را آغاز کرد
 ساخت نیروگاه اتمی با حضور رییسان جمهوری روسیه و ازبکستان امروز جمعه در مراسمی نمادین در تاشکند آغاز شد. به گزارش ایرنا، »والدیمیر پوتین« که برای شرکت در این مراسم به ازبکستان سفر کرده بود با »شوکت میرضیایف« 

درخصوص همکاری های دوجانبه و مسائل منطقه ای نیز تبادل نظر کرد. همچنین نمایندگان شرکت روس اتم و آکادمی علوم ازبکستان در حضور روسای جمهوری دو کشور یادداشت تفاهم همکاری در عرصه آموزش کادر فنی امضا کردند.
نخستین نیروگاه هسته ای ازبکستان قرار است سال 2028 راه اندازی شود. هزینه این پروژه 11 میلیارد دالر اعالم شده و شرکت دولتی روس اتم وعده داده است تا پایان پروژه دو بلوک با ظرفیت تولید هر کدام 1200 مگاوات احداث کند. یکشنبه / 29 مهر 1397 / شماره 260

مرگ جنوب غرب  و  زندگی  که  کارون،  بزرگ  رود  میان سرچشمه های  در 
کشور و میلیون ها شهروند ساکن در این منطقه به آن وابسته است، حال و 
روز رود بشار به مراتب اسفناک تر به نظر می رسد؛ رود بزرگ و زیبایی که به 
رغم موقعیت جغرافیایی مطلوب و منابع آب قابل تأمل، اسیر مدیریت ضعیف 

متولیان آب کشور است و تا نابودی کامل فاصله چندانی ندارد.
به گزارش اتحادملت؛ مدتی است، رود بشار برای این که در ادبیات داستانی و باور های 
عامه بسیاری از شهروندان ساکن در استان کهگیلویه و بویراحمد و به ویژه شهر یاسوج 
ریشه های عمیقی دارد و از سویی نیز استمرار حیات طبیعی این استان تا حدود زیادی 
با جریان دائمی آب در این رود گره خورده، به واسطه برخی فعالیت های غیر قانونی و نیز 
غیر کارشناسی برخی افراد سودجو با شرایط بسیار بدی رو به رو شده و به همین واسطه 

رود کارون را از بخش قابل توجهی از منابع آب تاریخی اش محروم کرده است.
رودی که از آن سخن به میان است، از جنوب شرقى منطقه بویراحمد علیا و از کوه هاى 
اردکان و ممسنى در استان فارس سرچشمه مى گیرد و پس از گذر از دامنه های رشته 
کوه زاگرس به سوى شمال شرقى بویراحمد سفلى پیش مى رود؛ رودی که از نهرهاى 
گنجگون تیز آب و تنگ سرخ سرچشمه می گیرد و پس از ریختن به رود خراسان به 

عنوان بزرگ ترین ریزابه رود کارون به سمت خلیج فارس حرکت می کند.
رود بشار در سال های نه چندان دور، حجم آبی بالغ بر یک و نیم میلیارد متر مکعب 
آب را از استان کهگیلویه و بویراحمد وارد استان چهارمحال بختیاری و پس از آن وارد 
دشت های خوزستان می کرد تا ضمن سیراب کردن اراضی منطقه بزرگ ترین ریزابه 

کارون یعنی رود خرسان را تقویت کند و زمینه ای برای حیات دائمی رود کارون شود.
این رویه اکنون تقریباً رو به نابودی کامل است و بررسی های میدانی نشان می دهد که 
از رود بشار با آن تاریخچه درخشان، چیزی جز یک مرداب باقی نمانده است؛ شرایط تلخ 

و غم انگیزی که در فرایند ایجاد آن بزرگ ترین نقش را باید به عامل انسانی و سوء مدیریت 
متولیان آب کشور منتسب کرد.

کشت برنج در حاشیه و باالدست رود بشار یکی از بزرگ ترین خطا هایی است که اکنون 
به یک رویه سنتی و بازگشت ناپذیر تبدیل شده است و مدیران اجرایی استان کهگیلویه و 
بویراحمد نیز توان چندانی برای مقابله با این اقدام کشاورزان ندارند. کشاورزانی که سابق 
بر این و در دوران پر آبی رود به کشت برنج مشغول بودند، اکنون که شرایط اقلیمی 
منطقه منابع آبی رود را کاهش داده همچنان به کشت برنج مشغول هستند و جهاد 
کشاورزی استان و متولیان ارشد کشاورزی کشور توانی برای اشتغال زایی جدید و تغییر 

الگوی کشت کشاورزان ندارند.
زمین خواری، تجاوز به حریم رودخانه و برداشت های بی رویه از منابع آب در مناطق 
باالدست از دیگر اشکاالت و اقدام های غیر قانونی است که در گذر زمان شدت یافته و 
در حال حاضر به اوج خود رسیده است؛ روندی که بعضاً شنیده می شود برخی مدیران 
دولتی نیز در لیست بهره برداران و ذی نفعان ماجرا هستند و از این روی، ناگفته پیداست 

که انگیزه ای برای اصالح روند حاکم در پیش گرفته نمی شود.
برای مثال گفته می شود، یکی از مسئوالن آب منطقه ای استان در حاشیه رود دارای 
مزرعه پرورش ماهی است و در حریم رودخانه بشار اقدام به حفر چاه غیر مجاز کرده 
است؛ اقدامی که معاون حفاظت آب منطقه ای استان نیز در گفت وگو با یکی از خبرنگاران 
محلی آن را تأیید کرده است. در رابطه با روند تخلفات غیر قانونی در حاشیه و بستر رود 
بشار، حسین کاظمی، رئیس کارگروه مبارزه با زمین خواری در کهگیلویه و بویراحمد به 
»تسنیم« گفت: افزایش زمین خواری در بستر رودخانه بشار یاسوج نگران کننده بوده و 

باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.
حسین کاظمی افزود: تصرف بستر رودخانه بشار حدفاصل پلیس راه اصفهان -یاسوج 

دل هر انسان منصفی را به درد می آورد. چشم پوشی مسئوالن و متولیان امر در زمینه 
زمین خواری تعجب آور است و شرکت های خدمات رسان در این زمینه کوتاهی می کنند، 

طوری که منزل مسکونی در وسط جنگل گاز رسانی شده است.
رئیس کارگروه مبارزه با زمین خواری در کهگیلویه و بویراحمد: افزود: جهاد کشاورزی 
کهگیلویه و بویراحمد در زمینه حفظ رود بشار کوتاهی کرده، به گونه ای که یک فرد 500 

هکتار لوبیا کاری در منطقه مختار دارد که از رود بشار آبیاری می شود.
رسول فرهادی، معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد در 
رابطه با چرایی عدم اقدام مؤثر مسئوالن برای تخلف های این رود گفت: واقعیت امر کنترل 
رود بشار از توان مجموعه آب منطقه ای خارج است و به دستور نماینده عالی دولت در 
استان کارگروه ساماندهی این رودخانه با هدف ایحاد یک مدیریت واحد در این زمینه 
تشکیل شده است. فرهادی با اشاره به گرفتن حکم قضایی برای تخریب برخی کشت های 
غیر مجاز در حریم رودخانه بشار عنوان کرد: در این زمینه، دستگاه های اجرایی دارای 
ماشین آالت بنا به بهانه های مختلف همکاری نکردند که انتظار می رود، در این زمینه یک 
دغدغه عمومی شکل بگیرد. بر اساس روند حاکمی که به آن اشاره شد، رود بشار با همه 
تاریخ پر فروغی که در ادبیات و جغرافیای جنوب غرب کشور از خود بر جای گذاشته 
است، اکنون در شرف نابوی کامل قرار دارد و اتفاق تلخی که در شرف وقوع است، حیات 
میلیون ها شهروند را حداقل در سه استان کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری 

و خوزستان متأثر خواهد کرد.
انتظار این است که متولیان آب کشور به واسطه بحران رو به تزاید آبی که جای جای 
جغرافیای ایران را تهدید می کند، از تسامح و سهل انگاری های گذشته دست بردارند و با 
مجموعه اقدامات دقیق و کارشناسی خود از بروز تهدید های جدید سیاسی اجتماعی در 

این منطقه از کشور جلوگیری کنند.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از آمادگی 110 شرکت کوچک 
و متوسط اروپایی برای همکاری با شرکت های ایرانی خبر داد.

رضا خیامیان در گفت وگو با ایسنا با اشاره به پیشنهاد انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت به دولت برای تعامل با شرکت های کوچک اروپایی در زمان تحریم 
اظهار کرد: انجمن با همکاری اتاق تهران در تالش است از تعدادی از شرکت های 
کوچک و متوسط اروپایی دعوت کند به تهران بیایند و سمیناری تشکیل دهیم 
که این شرکت ها با شرکت های ایرانی مذاکره کنند، جوینت شوند و همکاری بین 

شرکت ها آغاز شود.
وی به این سوال که آیا شرکت های اروپایی مایل به تعامل با ایران و حضور در 
سمینار مذکور هستند یا خیر، پاسخ  داد: 110 شرکت کوچک و متوسط اروپایی 
اعالم آمادگی کردند با شرکت های ایرانی جوینت شوند و در صنایع نفت و گاز ایران 
حضور داشته باشند. هدف ما این است آن ها را به ایران دعوت کنیم و با شرکت های 
ایرانی که هم سنخ آن ها هستند، مذاکره کنند، تعدادی از این شرکت ها با شرکت های 

ایرانی جوینت شوند و در نتیجه بتوانند پروژه ها را با همکاری یکدیگر انجام دهند.
خروج ترامپ از برجام برروی تعامالت نفتی ایران با دیگر کشورها سایه انداخت 
و باعث شد زیرشاخه های مختلف نفت به دنبال پیدا کردن راهکاری برای تدام این 
ارتباط باشند. در این راستا انجمن سازندگان تجهیزان صنعت نفت نیز پیشنهادی 
مطرح کرد مبنی بر اینکه شرکت های کوچک ایرانی با شرکت های کوچک اروپایی 
جوینت شوند، از سوی دیگر پروژه های بزرگ نفتی به تعداد زیادی پکیج تقسیم شوند 

و هر بخش از پروژه توسط یکی از شرکت ها انجام شود.
خیامیان پیش از این درباره پاسخ رییس جمهوری و کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا 
گفته بود که پاسخ کمیسیونر مثبت بوده و گفتند هرکدام از شرکت های کوچک 
را می توانند از طریق European investment bank حدود 20 میلیون یورو 
فاینانس کنند و این پروژه ها را با بخش خصوصی ایران انجام دهند. رییس جمهوری 
هم در حرف هایشان مطرح کردند حرف درستی است که پروژه ها به پروژه های 

کوچک تر تقسیم شود.

مرکزی  دفتر  که  داد  گزارش  جمعه  روز  رویترز  خبرگزاری 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در سندی داخلی 
از ناتوانی اعضای این نهاد و متحدانش در افزایش سطح تولید 

به میزان مورد انتظار خبر داده است.
به گزارش ایرنا به نقل از این رسانه، سند مذکور که در دستور کار 
نشست روز جمعه یک هیات فنی این سازمان بود، نشانه دیگری از 

نبود ظرفیت کافی برای جایگزینی سهم ایران در بازار جهانی است.
در  متحدانش  و  اوپک  اعضای  نوشت:  ارتباط  در همین  رویترز 
اجالس ماه ژوئن )تیر( توافق کرده بودند که سطح تولید را افزایش 

دهند. در آن زمان وزیر انرژی عربستان گفته بود که کشورها برای 
اجرای این توافق، سطح تولید را نزدیک به یک میلیون بشکه در روز 
افزایش خواهند داد. اکنون با گذشت بیش از چهار ماه، آمار منتشر 

شده حاکی از نبود ظرفیت کافی برای افزایش سطح تولید است.
رویترز اعالم کرد ، اعضای این سازمان به استثنای نیجریه، لیبی 
و کنگو، در ماه سپتامبر ) شهریور - مهر( تنها 428 هزار بشکه نفت 

بیشتر از ماه مه )اردیبهشت - خرداد( تولید داشته اند.
عربستان سعودی بیشترین افزایش تولید را داشته و کویت، عراق 
و امارات هم صادرات خود را افزایش داده اند. همزمان تولید برخی 

کشورها از جمله ونزوئال، ایران و آنگوال کاهش یافته است.
بر مبنای این سند، از میان کشورهای غیر اوپک روسیه تولید 
نفت خود را 296 هزار بشکه در روز افزایش داده است؛ اما کشورهای 

قزاقستان، مکزیک و مالزی کاهش تولید داشته اند.
آمریکا در ماه های گذشته در تالش برای ترغیب کشورها به افزایش 
سطح تولید برای جایگزینی نفت ایران در بازار جهانی بوده، اما در 

اهداف خود ناکام مانده است.
انرژی هفته گذشته در گزارش ماهیانه خود  آژانس بین المللی 
هشدار داده بود که ظرفیت تولید مازاد نفت جهان به 2 درصد سطح 

تقاضا رسیده است و کشورها دیگر توانی برای افزایش تولید ندارند.
در گزارش جدید این نهاد همچنین شیب نمودار صعودی تقاضا 
و  یافته  کاهش   2019 و   2018 سال های  در  نفت  خرید  برای 

پیش بینی های قبلی اصالح شده است.
بر این مبنا انتظار می رود سطح تقاضا با سرعت کمتری افزایش 
یافته و در سال جاری میالدی و نیز سال آینده )2019( به ترتیب 
رشدی 1.3 و 1.4 میلیون بشکه ای )در میانگین روزانه( داشته باشد.

این نهاد پیشتر هشدار داده بود که تحریم نفت ایران می تواند بازار 
نفت و اقتصاد جهانی را دچار اخالل کند.

 رویترز: 

 اوپک در افزایش تولید نفت ناکام ماند


